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Najlepsi sportowcy i działacze kultury nagrodzeni
36 osób z powiatu wodzisławskiego, wyróżniających się w sporcie i kulturze, zostało uhonorowanych przez władze powiatu podczas Gali Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu i Kultury, która odbyła się 11 kwietnia
w Hotelu Amadeus w Wodzisławiu Śląskim.
Za osiągnięte w 2018 r. wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej nagrody z rąk starosty Leszka
Bizonia i przewodniczącego rady Adama Krzyżaka otrzymali zawodnicy: Tomasz Wawrzyńczyk (zapasy), Nadia
Hartman (kolarstwo), Marta Klimek (pływanie), Julia

nie sportu odebrali: Bartosz Naczyński (judo), Daniel
Skarupa (boks), Artur Skorupa (boks), Szymon Skorupa
(boks), Szymon Rakowski (siatkówka), Dominik Rakowski (siatkówka), Daniel Marcol (szermierka), Kamil Huwer
(szermierka), Iwona Cymerman (pływanie), Patryk Roże-

Bura (pływanie), Miłosz Mencel (pływanie), Krzysztof
Kosider (kolarstwo szosowe), Agata Warło (biegi narciarskie), Mateusz Krupa (pływanie), Tomasz Mojżysz (tenis
stołowy), Oliwer Mutwil (lekkoatletyka – biegi), Krzysz-

nek (pływanie) oraz Filip Grygiel (piłka siatkowa),
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury lub za całokształt działalności kulturalnej wręczyli: członkini zarządu

tof Bezuch (szermierka), Wojciech Koziołek (judo), Maria
Lippa (pływanie), Jerzy Ciecior (pływanie), Rudolf Bugla
(pływanie), Władysław Szurek (pływanie).
Z kolei z rąk wicestarosty Tadeusza Skatuły oraz wiceprzewodniczącego Roberta Wali nagrody w dziedzi-

Krystyna Kuczera oraz wiceprzewodniczący rady Marek
Rybarz. Trafiły one do: Wandy Bukowskiej, Katarzyny
Chwałek – Bednarczyk, Dominiki Brzozy – Piprek,
Henryka Krótkiego oraz Małgorzaty Król.
Nagrody otrzymali też trenerzy prowadzący szkole-

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2. Nakład: 4000 egz.
Redakcja: Magdalena Spandel, redaktor naczelny, tel. (32) 453 99 77, http://www.powiatwodzislawski.pl; e-mail: promocja@powiatwodzislawski.pl.
Skład i druk: M&Z Druk, Radlin, tel. 32 456 77 52, e-mail: poczta@mzdruk.com.pl
Materiały zamieszczone w „Wieściach Powiatu Wodzisławskiego” są zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92 a, z dopiskiem „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”.
2

Maj 2019

WODZISŁAWSKIEGO
WIEŚCI POWIATU

Komunikacyjna umowa
z Wodzisławiem Śląskim tylko do wakacji
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego podał jak będzie wyglądać sieć komunikacyjna
połączeń powiatowych po wygaśnięciu umowy z Wodzisławiem Śląskim. Szykuje się sporo zmian, ale wszystkie
główne kierunki komunikacyjne zostaną utrzymane.
24 czerwca wygaśnie umowa z Wodzisławiem Śląskim, na Inaczej wygląda sprawa na odcinku z Wodzisławia Śl. do
podstawie której od lutego miasto wspierało powiatową Godowa. Linię nr 37 w całości „wchłonie” istniejąca linia
linię autobusową nr 37, łączącą Godów z Nieboczowami nr 38, która zostanie uzupełniona o dodatkowe kursy.
przez Wodzisław Śl., Pszów i Syrynię. Pierwotnie umowa Ponadto wszystkie przejazdy będą docierać do Gołkomiała zostać zawarta na 5 lat, jednak Prezydent Miasta wic, zaplanowano bowiem zmianę lokalizacji pętli. AutoMieczysław Kieca zdecydował o jej skróceniu i rozpisaniu busy zamiast zawracać przy Urzędzie Gminy w Godowie
przetargu na dodatkowe linie miejskie.
lub na skrzyżowaniu w Żabkowie, w kurs powrotny ruszą
Zmiana
polityki
miasta w tym zakresie spowodowała, że
w starostwie przeprowadzono analizę
kosztów utrzymywania
pozostawionej
bez wsparcia finansowego linii. Zdecydowano też o racjonalizacji wydatków. Do
dzielnic Wodzisławia
Śl.: Kokoszyc, Zawady
i Wilchw dojeżdżać
bowiem będą autobusy miejskie. Nie ma
więc potrzeby dublować ich przewozami
powiatowymi.
W miejsce linii 37
dla
mieszkańców
Bukowa, Nieboczów
i Syryni pojawi się
nowa linia nr 42. Połączy ona te miejscowości z Wodzisławiem Schemat linii komunikacyjnych w przewozach powiatowych, który będzie obowiązywać od pierwszego dnia wakacji
Śląskim przez tzw.
Pszowskie Doły. Z autobusów skorzystają także uczniowie z parkingu przy ulicy Celnej Gołkowicach (rejon przejdojeżdżający do szkoły podstawowej w Syryni.
ścia granicznego). Zmiana podyktowana jest względami
– Mieliśmy dużo sygnałów pasażerów, że należy zachować bezpieczeństwa. Obok budynku urzędu gminy zawracapołączenie Syryni z Pszowem. Jednocześnie mieszkańcy ul. nie autobusu stało się niebezpieczne ze względu na parku3 Maja skarżyli się na znaczną odległość do przystanku PKS. jące tam pojazdy.
Wraca więc linia przez Pszowskie Doły, która kilka lat temu Uwagi dotyczące komunikacji powiatowej można przysyzostała zawieszona – tłumaczy Arkadiusz Łuszczak, łać na: autobusy@powiatwodzislawski.pl
naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu starostwa.
nie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub
w krajowym współzawodnictwie sportowym: Aleksandra Pustołka (biegi narciarskie), Jacek Kuliński (pływanie)
i Krzysztof Skorupa (boks). Spośród działaczy doceniono
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Patryka Błasika, Lucjana Szymika, Tomasza Buchty,
Mirosława Grzywacza oraz Alojzego Huwra. Pamiątkowe statuetki, dyplomy i kwiaty wręczyli im: starosta
Leszek Bizoń oraz członek zarządu Jan Zemło.
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Dobre szkoły blisko Ciebie!
Już wkrótce uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmych szkół
podstawowych będą musieli podjąć decyzję o wyborze przyszłej szkoły. Dlatego trwa kampania promocyjna zachęcająca
do wyboru przez nich szkół Powiatu Wodzisławskiego. Jednym
z elementów tej kampanii jest kolorowy autobus, który od 25 kwietnia można spotkać na liniach obsługiwanych
przez PKS w Raciborzu.
W nowym roku szkolnym powiatowe szkoły dla młodzieży
planują uruchomienie 91 oddziałów klas pierwszych, w tym
43 dla absolwentów gimnazjum i 48 dla absolwentów
szkoły podstawowej. Wśród proponowanych kierunków
znajdą się ponownie te cieszące się największym zainteresowaniem m.in.: technik budownictwa, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik fotografii i multimediów, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych,
technik mechatronik, technik analityk, technik automatyk
oraz wiele innych.
Od roku szkolnego 2019/2020, dla uczniów po szkole
podstawowej, po raz pierwszy w ofercie ZSE w Wodzisławiu Śląskim pojawi się kierunek technik reklamy, a w ZST
w Wodzisławiu Śląskim – technik programista. ZSP nr
2 w Rydułtowach w ofercie technikum proponuje przy

kierunku technik logistyk uruchomienie oddziału sportowego (po szkole podstawowej i po gimnazjum). Ponadto,
w nowym roku szkolnym uczniowie PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim oraz BS I stopnia w Radlinie, ponownie będą
mogli kształcić się na cieszących się dużą popularnością
kierunkach o specjalnościach górniczych zgodnie z zawartym porozumieniem z PGG. Dodatkową pomocą w procesie rekrutacji będzie sprawdzony od lat system elektronicznego naboru, dzięki któremu młodzież będzie mogła na
bieżąco oceniać swoje szanse w internecie.

Promocyjny autobus i informator naborowy
25 kwietnia przed budynkiem Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim zaprezentowany został specjalnie
oklejony autobus z hasłem reklamowym „Dobre szkoły
blisko Ciebie”. Jest to jeden z elementów kampanii zachęcającej ósmoklasistów i uczniów gimnazjów do kontynuowania nauki w powiatowych szkołach, zarówno w technikach,
jak i liceach oraz szkołach branżowych. Wcześniej Starostwo Powiatowe wydało informator naborowy z ofertą
szkół średnich oraz ogólnymi zasadami rekrutacji, który
trafił już w ręce uczniów. Miały odbyć się też targi edukacyjne, jednak ze względu na sytuację w oświacie zostały
odwołane.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji w Powiecie Wodzisławskim na rok szkolny 2019/2020, w tym
oferty edukacyjne szkół ponadpodstawowych, znajdą
Państwo na stronie internetowej: www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/

Szkoły przygotowane do przyjęcia
„podwójnego rocznika”
W tym roku o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych ubiegają się uczniowie kończący
ósmą klasę szkoły podstawowej i trzecią klasę gimnazjum. Do szkół ponadpodstawowych przyjdzie
zatem „podwójny rocznik” młodzieży. Dla Powiatu Wodzisławskiego oznacza to konieczność zapewnienia im miejsc w szkołach.
Każda reforma niesie ze sobą wyzwania – dla tych, którzy
zostaną nią objęci, ale też dla tych, którzy są zobowiązani
ją wdrożyć. Powiat wodzisławski, jako organ prowadzący
szkoły ponadpodstawowe, jest bardzo dobrze przygotowany do przyjęcia uczniów z „podwójnego rocznika”
i dla każdego ucznia znajdzie się miejsce w szkołach. Jak
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wynika z analiz demograficznych przeprowadzonych
przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego do szkół
ponadpodstawowych powinno trafić ok. 3000 uczniów
kończących szkoły podstawowe i gimnazja. – Jesteśmy
przygotowani na 101 i 104% zapotrzebowania, co daj bardzo
dobrą sytuację Powiatu Wodzisławskiego. Sieć edukaMaj 2019
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Ruszyła przebudowa ul. Raciborskiej
23 kwietnia rozpoczęła się przebudowa ul. Raciborskiej w Gorzycach. Kierowcy w tym rejonie muszą liczyć się
z utrudnieniami.
Na dwóch odcinkach drogi wprowadzona została tymczasowa organizacji ruchu. Na pierwszym (od placu zabaw
do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną) zamknięty został
lewy pas w kierunku DK78. Z kolei na drugim (od skrzyżowania z ul. Zamkową do posesji 91), zamknięto prawy pas
w kierunku DK78.
Każdorazowo po zakończeniu robót przez ekipy drogowców sygnalizacja świetlna sterująca ruchem będzie
demontowana i montowana ponownie następnego dnia
rano. Apelujemy o ostrożną jazdę. Przepraszamy za
utrudnienia!

Przypomnijmy, że umowę dotyczącą modernizacji drogi
podpisano 2 kwietnia. Wykonawcą inwestycji jest firma
DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, która złożyła w przetargu najkorzystniejszą ofertę. Przebudowa prawie półtorakilometrowego odcinka drogi ma kosztować ok. 7,3
mln zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowanie
drogi na ogólnej długości 1360 m, w tym wykonanie nowej
konstrukcji jezdni i jej nawierzchni, wykonanie chodników,
budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, przebudowę
kanalizacji deszczowej, 4 zatok autobusowych oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi.
Inwestycja ma zostać ukończona jesienią, przy czym odcinek w rejonie szkoły ma zostać udrożniony w okresie wakacyjnym. Prace związane z wykonaniem zadania spowodują lokalne utrudnienia dla kierowców. Inwestycja będzie
prowadzona odcinkami przy utrzymaniu ruchu wahadło-

wego. Jedynie w okresie wykonania prac związanych ze
stabilizacją gruntu, a także przy wykonaniu nawierzchni
ścieralnej równocześnie na całej szerokości jezdni, droga
będzie czasowo zamykana dla ruchu.
W celu ograniczenia negatywnych skutków dla społeczności lokalnej sołtys Błaszczok zadeklarował organizację
spotkania informacyjnego z mieszkańcami na temat inwestycji. Dodatkowo ustalono, że wzorem innych inwestycji
realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl., także w trakcie tej będą organizowane rady budowy
w celu bieżącego reagowania na ewentualne problemy
i postulaty. Wójt Jakubczyk już zadeklarował gotowość
udostępnienia pomieszczeń urzędu gminy dla potrzeb
spotkań.
Inwestycję sfinansują wspólnie Powiat Wodzisławski
i Gmina Gorzyce. Warto przypomnieć, że przedsięwzięcie
jest objęte wnioskiem Powiatu o dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019.

cyjna została odpowiednio przygotowana i przeanalizowana z tym, co było dotychczas bardzo popularne, ale
również z tym, co wymaga rynek pracy, żeby nasi uczniowie kończąc szkołę mogli po pierwsze kontynuować nadal
naukę lub też, jeżeli będzie taka potrzeba, znaleźć ewentualne zatrudnienie – tłumaczy Katarzyna Zöllner-Solowska, naczelnik Wydziału Oświaty.
Szkoły Powiatu Wodzisławskiego są także przygotowane pod
względem infrastruktury. – Mamy nowe pracownie, sale dydak-

tyczne, są też bazy sportowe i nie tylko. Dlatego nie przewidujemy sytuacji, która mogłaby negatywnie wpłynąć na warunki
kształcenia – mówi naczelnik Zöllner – Solowska. Zapewniona
będzie również kadra pedagogiczna. – Jeśli wystąpią braki, to
raczej będą one dotyczyły przedmiotów zawodowych. Na tym
etapie jednak trudno to stwierdzić. Pełniejszy obraz będziemy
mieli po pierwszej symulacji wyników naborowych. Wtedy też
będziemy wiedzieli, która np. ze szkół zawodowych ma braki
w kadrze zawodowców – uzupełnia naczelnik.

Maj 2019
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Dwóch naszych uczniów w czołówce finału
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
XXXII Finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, który odbywał się w Wodzisławiu Śl. w dniach 12 i 13
kwietnia, przeszedł do historii. Po raz kolejny ogromny sukces odnotowali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim. Drugie miejsce zajął Błażej Błatoń z liczbą punktów 67,5 a trzecie Agnieszka Salamon,
która otrzymała tylko pół punktu mniej (67). Ich opiekunem był Tomasz Wardenga.
12 kwietnia punktualnie o godz.
9.00 w Zespole Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl. odbył się finał
centralny XXXII edycji Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
w której wzięło udział 80 uczniów
z całej Polski. Z kolei w sobotę, 13
kwietnia, z udziałem parlamentarzystów, samorządowców z województwa i powiatu, byłych i obecnych
dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych, Komitetu Głównego Olimpiady,
nauczycieli, sponsorów, odbyło się
uroczyste ogłoszenie wyników i dekoracja laureatów.
Tytuł najlepszego ucznia w dziedzinie budownictwa zdobył Piotr
Matysiak z Państwowych Szkół
Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Dwie
następne lokaty zajęli uczniowie wodzisławskiej „budowlanki”:
Błażej Błatoń oraz Agnieszka Salamon. Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

Podczas dekoracji laureatów odbyło
się również ogłoszenie wyników
na najlepsze szkoły. Puchar Prezesa
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za uzyskanie
pierwszego miejsca w rankingu szkół
w Finale Centralnym zdobył Zespół
Szkół
Architektoniczno-Budow-

wyróżnił zdobywców trzech pierwszych miejsc specjalnymi medalami
laureata z limitowanej serii Mennicy
Polskiej.

lanych i Licealnych im. Stanisława
Nowakowskiego w Warszawie.
Puchar Starosty Wodzisławskiego za
uzyskanie drugiego miejsca otrzymał

6

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. ks. Prof. Józefa
Tischnera w Limanowej, a Puchar
Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. za
uzyskanie trzeciego miejsca powędrował do Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie. Zespół
Szkół Technicznych w Wodzisławiu
Śl. uplasował się na piątej lokacie.
Podczas ogłoszenia wyników starosta Leszek Bizoń podkreślił, że samo
dotarcie do etapu centralnego jest
już bardzo dużym osiągnięciem. –
Daliście pokaz sporej wiedzy i wierzę,
że wszyscy bez problemu dostaniecie się na studia wyższe, a następnie
będziecie robić kariery w kraju i zagranicą, czego Wam z całego serca życzę!
Starosta powiedział także, że jest
dumny, iż gospodarzem tego wydarzenia już po raz drugi jest szkoła
Powiatu Wodzisławskiego, Zespół
Szkół Technicznych. Podziękował
wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
tego, że to wydarzenie – wyjątkowe
w historii powiatu – przebiegło tak
sprawnie i bez zakłóceń. – Dziękuję
komitetowi organizacyjnemu za
Maj 2019
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Od maja rusza rekrutacja do projektu
„Oaza aktywności”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim zaprasza do udziału w projekcie „Oaza Aktywności”, którego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej lokalnego środowiska.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących dzielnicę Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim lub korzystających z jednostek pomocy społecznej znajdujących się na
ul. Wałowej, w szczególności:
– kobiet nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności
zawodowej,
– osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej
oraz rodzinnej pieczy zastępczej.
OFERUJEMY:
– treningi umiejętności społecznych,
– indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
– szkolenia zawodowe,
– warsztaty edukacyjno- społeczne z zakresu kreowania
własnego wizerunku,
– kurs prawa jazdy kat.B dla 5 uczestników!!!,
– staż dla 9 uczestników projektu,
– festyny,
– wycieczki,
– spotkania integracyjne,
– spotkania kulturalne np. wyjście do kina, teatru,
– kreatywne warsztaty dla dzieci,
– warsztaty w zdrowym ciele zdrowy duch” np. Nordic
Walking,
– MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB WOLONTARIUSZA.
Rekrutacja będzie trwać od 01.05.2019 r. do 30.06.
2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodziowocną współpracę i za bezcenne
wskazówki, podpowiedzi itp. Dziękuję
gospodarzom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu i całej społeczności szkolnej za wspaniałą postawę, atmosferę i fantastyczną wykonaną robotę.
Wiem jak wiele wysiłku i zaangażowania to Państwa kosztowało, zwłaszcza w czasie trwającej przecież akcji
protestacyjnej. Dziękuję koordynatorowi olimpiady ze strony Starostwa,
czyli Wydziałowi Oświaty. Dziękuję
sponsorom i partnerom olimpiady.
Dziękuję wszystkim, których z imienia nie wymieniłem, gdyż jestem świadomy jak wiele osób musiało się zaangażować, by ta olimpiada przebiegła
sprawnie i bez zakłóceń.
To wielkie, edukacyjne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli najlepsi
uczniowie z całego kraju odbyło się
Maj 2019

sławiu Śląskim w sali nr 1 w dniach:
– od poniedziałku do czwartku od godz. 8:30 – 12.00
– piątek od godz. 8.30-17.00

u nas już po raz drugi, bowiem pierwszy raz finał Olimpiady zorganizowano

w Wodzisławiu Śl. dziesięć lat temu,
czyli w 2009 roku.
7

WODZISŁAWSKIEGO
WIEŚCI POWIATU

Oddział Pediatryczny bogatszy o strefę rodzica
i nową świetlicę dla dzieci
Na Oddziale Pediatrycznym rydułtowskiego szpitala oficjalnie przekazano do użytku Strefę Rodzica oraz nową
świetlicę dla dzieci. Oba obiekty powstały dzięki wsparciu sponsorów: lokalnych przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych. Przy okazji zaprezentowano również dwa nowoczesne ultrasonografy warte około 200 tys. zł,
a przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dla wsparcia diagnostyki i leczenia najmłodszych
pacjentów.
Strefa to przystosowane do potrzeb
rodziców pragnących opiekować się
swoimi dziećmi podczas hospitalizacji pomieszczenia socjalne. Pozwalają one opiekunom na przygotowanie posiłku czy po prostu chwilę
relaksu. W ramach strefy powstała
również dodatkowa łazienka. Inicjatorem przedsięwzięcia był wodzisławski
przedsiębiorca, dyrektor firmy POL-EKO-Aparatura Sp. j. Sebastian
Kowalski. Wspólnie z innymi firmami
i podmiotami, m.in. Stolarstwo Stanisław Molitor, ZPRB Artur Marcinek,
ZUPH Lokbud s.c., Euroclas Krzysztof Kucza, Handlobud sp. z o.o. sp.
k., Spółdzielnią Mieszkaniową ROW,
Hurtownią Materiałów Budowlanych Wiesław Rek, ZPM Tomaszny
s.c. wykonali remont pomieszczeń
oraz zakupili do niego wyposażenie.
Z kolei dzięki owocnej współpracy
Powiatowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

i w Wodzisławiu Śl. z Wodzisławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
oraz Fundacją Medhouse na pierw8

szym piętrze budynku, w którym
mieści się Oddział Pediatryczny, wyremontowana i wyposażona w nowe
mebelki, półki na zabawki i książki,
stoliki i krzesła, tapety i tablice

Aleksandra Oślizło, prezes Fundacji
Medhouse środki na ten cel, w kwocie
ok. 3 tys. zł, zebrano podczas balu
charytatywnego zorganizowanego
przez organizacje w lutym. Dzięki

kredowe została świetlica dla dzieci.
Jak poinformowały Jadwiga Holeczek-Wojdat, prezes WUTW oraz

nowej świetlicy dzieci będą miały
możliwość spędzić czas poza salami
chorych, co przyczyni się do poprawy
ich samopoczucia.
To nie pierwsza pomoc okazana szpitalom przez lokalnych przedsiębiorców oraz organizacje społeczne.
W minionym roku dzięki ich zaangażowaniu PPZOZ wzbogacił się m.
in. o nowe łóżka i materace przeciwodleżynowe. Za to wsparcie okazywane szpitalom podziękowała dyrektor Dorota Kowalska, jak również
członkini zarządu powiatu Krystyna
Kuczera, która z okazji otwarcia świetlicy przywiozła spory zapas gier
i zabawek ufundowanych przez Starostwo Powiatowe. Z upominkami pojawili się również pozostali goście, m.
in. wiceburmistrz Rydułtów Mariola
Bolisęga.
Zadowolenia zarówno ze Strefy
Rodzica, jak i świetlicy nie krył kieruMaj 2019
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jący Oddziałem Pediatrycznym lek. Stefan Cichy, który
podkreślał poprawę komfortu rodziców, a przez to stanu
psychicznego dzieci trafiających do szpitala. Przywołując własne doświadczenia, na ogromną rolę kontaktów dziecka z rodzicami w trakcie hospitalizacji zwracała
uwagę Krystyna Kuczera. – Zdrowie i życie to dla każdego
człowieka najcenniejsza wartość. Dla rodziców nie ma dodatkowo nic bardziej ważnego niż ich dzieci. Gdy więc zestawimy
te dwie wartości: walkę o zdrowie oraz troskę o dzieci, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co odczuwają rodzice, gdy ich
dziecko trafia do szpitala.Z tego powodu trzeba podejmować i wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy, mające na celu
podniesienie jakości i komfortu korzystania z opieki medycznej, zarówno rodzicom jak i dzieciom. W imieniu władz samorządowych Powiatu Wodzisławskiego dziękuję więc wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do utworzenia tych
wyjątkowych miejsc – mówiła Kuczera.
Przy okazji spotkania szpital pochwalił się dwoma nowoczesnymi ultrasonografami Samsung HS40, przekazanymi przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sprzęt
ten wykorzystuje zaawansowane technologie, wcześniej
stosowane tylko w aparatach klasy premium. Posiada

znacznie lepsze możliwości wizualizacji, zapewniając skuteczniejszą diagnostykę małych pacjentów. Poza
zaawansowanymi funkcjami obrazowania posiada także
możliwość wysyłania obrazów na urządzenia mobilne,
a także wygodne funkcje 3D. W szpitalu jest wykorzystywany m.in. do badania dziecięcych bioderek, ciemiączek
i innych narządów.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl.
rusza nowa usługa
Strefa Aktywnego Seniora to nowa usługa pośrednictwa
pracy adresowana do osób, które z racji wieku i nabytych
świadczeń są bierne zawodowo. To odpowiedź wodzisławskiego urzędu na zgłaszany przez pracodawców deficyt
wykwalifikowanych pracowników.
Utrzymująca się w powiecie wodzisławskim rekordowo
niska stopa bezrobocia (około 5%) sprawia, że pracodawcom
coraz trudniej znaleźć jest wykwalifikowanych pracowników.
Jak się okazuje, już nawet pracownicy z zagranicy, głównie
z Ukrainy, których w ciągu roku przez lokalne firmy przewija
się około 3 tysięcy, nie ratują sytuacji. Stąd pomysł, by z ofertą
zatrudnienia trafiać do emerytów, rencistów oraz innych

Otwarto Poradnię
Alergologiczną dla dorosłych
oraz Nefrologiczną
Od kwietnia w Zespole Poradni Specjalistycznych
w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęły działalność Poradnie
Alergologiczna dla dorosłych oraz Nefrologiczna. Poradnia Alergologiczna dla dorosłych przyjmuje pacjentów
w czwartki w godzinach od 15:00 do 18:00. Poradnia
Nefrologiczna przyjmuje pacjentów w piątki w godzinach od 15:00 do 18:00. Rejestracji dokonywać można
osobiście w okienkach rejestracji ZPS lub telefonicznie
pod numerem 32 45-91-747 lub 32 45-91-791.
Maj 2019

osób, które z racji wieku
lub pobieranych świadczeń pozostają bierne
zawodowo, a mogłyby
podjąć pracę.
– Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby
pracodawców.
Wielokrotnie zgłaszali oni
duże braki wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników – tłumaczy Grażyna Ostrowska, kierownik referatu
ds. pośrednictwa pracy PUP w Wodzisławiu Śl. – Największą trudność pracodawcy mają w pozyskaniu pracowników
w niepełnym wymiarze czasu. Praca, na przykład na pół etatu,
młodych ludzi często nie urządza, ale może być świetną okazją
dla aktywnych seniorów, którzy nie tylko zyskają okazję do
podreperowania domowego budżetu, ale też do podtrzymania
swojej aktywności – podkreśla.
Dyrektor PUP Anna Słotwińska-Plewka wskazuje, że
w oczach pracodawców pracownicy-seniorzy mają wiele
zalet. – Podkreślają przede wszystkim lojalność, wiedzę
i doświadczenie takich pracowników. Z uwagi na uwarunkowania życiowe zazwyczaj są to też osoby bardziej dyspozycyjne,
nie wychowujące już dzieci, co w przypadku młodych pracowników jest bardzo absorbujące – tłumaczy.
Ekonomiści coraz częściej i coraz głośniej mówią o konieczności zmiany podejścia i polityki państwa wobec problemu
aktywności zawodowej ludności. W innym przypadku
zmiany demograficzne mogą doprowadzić nie tylko do
stagnacji gospodarczej, ale wręcz do załamania finansów
państwa. Wzrastająca liczba biernych i coraz dłużej żyją9
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Wnuczka Wyspiańskiego
z wizytą w Wodzisławiu Śląskim
W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Plastyczne
w Wodzisławiu Śląskim, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.,
gościło Dorotę Wyspiańską-Zapędowską, wnuczkę i spadkobierczynię wielkiego artysty.
Ta wizyta była zwieńczeniem realizowanego w szkole
projektu poświęconego życiu i twórczości młodopolskiego
dramaturga, poety, człowieka teatru, grafika, malarza, projektanta wielkiego inscenizatora narodowej wyobraźni. Spotkanie młodzieży z panią Dorotą Wyspiańską-Zapędowską
poprzedził wykład dr hab. Magdaleny Piekary, przybliżający sylwetkę Stanisława Wyspiańskiego, którego twórczość
wiąże się z kontekstem epoki, zwanej Młodą Polską.
Dzięki współpracy z Wodzisławskim Centrum Kultury
i Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
młodzież została zaproszona na projekcję filmu „Wesele”
w reżyserii Andrzeja Wajdy. Do dramatu i filmu nawiązała w wykładzie o zaczarowanym świecie Wyspiańskiego
i Wajdy dr hab. Ewa Ogłoza. Życie Stanisława Wyspiańskiego nierozerwalnie wiąże się z Krakowem, stąd wycieczki
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Plastycznego śladami wielkiego artysty. Młodzież odwiedziła m.
in. Rydlówkę, czyli miejsce pamiętnego wesela Lucjana
Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, wystawę „Wyspiański
Nieznany” w Muzeum Narodowym, kościół Franciszkanów,
miejsca zamieszkania krakowskiego artysty.

Dorota Wyspiańska-Zapędowska w wodzisławskim liceum
gościła przez dwa dni. Podczas pobytu poznawała powiat
wodzisławski. Wzięła udział w rozstrzygnięciu konkursu
„Spacer po wyobraźni”, na który złożono ponad 200 prac,
a także konkursu „Mój Wyspiański”, zorganizowanego dla
uczniów liceum plastycznego.

cych emerytów i rencistów przy jednoczesnym spadku
osób aktywnych zawodowo nie tylko negatywnie wpłynie
na PKB, ale mocno uderzy również w wysokość świadczeń
otrzymywanych przez obecnych i przyszłych emerytów.
Analitycy są zgodni: albo będzie wydłużany wiek emerytalny, albo wzrosną nakłady inwestycyjne na poprawę
produktywności polskich przedsiębiorców, które obecnie
otrzymują się na zbyt niskim poziomie.
Innym problemem jest stosunkowo niewysoki poziom aktywności zawodowej ludności w wieku 20-64 lata. W opinii ekspertów Konfederacji Lewiatan wskazówką dla przedsiębiorców
powinno być zatem zachęcanie osób przechodzących na
emeryturę do pozostania na rynku pracy poprzez mniejszą
liczbę godzin w pracy oraz elastyczność zatrudnienia.
Wychodząc naprzeciw tym problemom i odpowiadając na
potrzeby pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim uruchamia Strefę Aktywnego Seniora,
w której osoby poszukujące pracy otrzymają odpowiednie
dla nich oferty. Rejestracja i aktywizacja odbywać się będzie
kompleksowo w ramach tzw. jednego okienka i obejmować m.in. wsparcie doradcy zawodowego, przygotowanie do
rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w przygotowaniu profesjonalnego cv, przedstawienie ofert pracy i kontakt z pracodawcami, a także indywidualne informacje zawodowe i porady.
Wszystkich seniorów zainteresowanych podjęciem pracy
prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wodzisławiu Śl.
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